


บทน ำ 
 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๖ มาตรา 
๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในจังหวัดแพร่ มีผู้มาใช้บริการ ทั้งในส่วนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
เป็นจ านวนมาก  รวมถึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในหลายๆ ด้าน จึงเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   หน่วยตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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1. ชื่อเรื่อง  
การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 
2. ความเป็นมาและความส าคัญ ที่มาของการจัดท าองค์ความรู้เรื่องนี้ 

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นผลให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการจัดท าระบบการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับไดและส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสมบูรณยิ่งขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าองค์ความรู้เรื่องนี้ 
  3.1 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
สาระส าคัญและขั้นตอนการจัดวางระบบการควบคุมภายในรูปแบบใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีการประเมินและปรับปรุงกระบวน      
การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ ส่งผลต่อ
การลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ของการสูญเสีย สิ้นเปลืองและการทุจริตในองค์กร 
 
4.  ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 4.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
 4.2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
 



 

 

5. ค านิยาม 
 5.1 หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า  
  (1) ส่วนราชการ 
  (2) รัฐวิสาหกิจ 
  (3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
  (4) องค์การมหาชน 
  (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
  (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
 5.2 ผู้ก ากับดูแล   หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลหรือ
บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ 
 5.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
 5.4 ฝ่ายบริหาร   หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
 5.5 คณะกรรมการ   หมายความว่า คณะกรรมการที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 5.6 ผู้ตรวจสอบภายใน   หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานหรือด ารง
ต าแหน่งอื่นท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 5.7 การควบคุมภายใน   หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินการ ด้านการรายงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 5.8 ความเสี่ยง   หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
6. ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน  
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน เพ่ือท าหน้าที่ประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย พิจารณาความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม 
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
 สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการ
ควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับ
ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหาร 
ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในอ่ืน ๆ  
 สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้ 
 (1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 



 

 

 (2) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 (3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 
 (4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
 (5) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
 2. การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เพ่ือ
ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายใน
ทั้งหมดท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
  การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้ 
  (1) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 
  (2) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
อย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
  (3) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความ
เสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  (4) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อระบบการควบคุมภายใน 
 3. กิจกรรมการควบคุม 
  กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
  กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
  (1) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  (2) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
  (3) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย
ผลส าเร็จที่คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 



 

 

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญ
ของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
  (1) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
  (2) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
  (3) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด  
 5. กิจกรรมการติดตามผล 
  กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นราย
ครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล อย่างทันเวลา 
  กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 
  (1) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ
หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน 
  (2) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุม
ภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 6.2 ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ผู้ประเมินควรก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์
ของการประเมินให้ชัดเจนว่าจะประเมินผลระบบการควบคุมภายในทั้งระบบทั่วทั้งหน่วยรับตรวจหรือจะ
ประเมินผลเฉพาะบางส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยรับตรวจเป็นอย่างมากและควรก าหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะประเมินเพ่ือให้ทราบสิ่งใด เช่น ด้านความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
รายงาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น  
 6.3 ศึกษาและท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน รวมทั้งวัตถุประสงค์ วิธีการและรูปแบบ
ของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ตามที่ได้ออกแบบไว้ แล้วดูว่าการท างานจริงท าอย่างไร เป็นไปตามที่
ออกแบบไว้หรือไม่ โดยอาจใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดการ
ควบคุมภายในหรือการประชุมปรึกษากับผู้บริหารและการศึกษาเอกสารที่มีอยู่ เช่น เอกสารการแบ่งส่วนงาน
ภายใน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงานงบประมาณ คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง เป็นต้น 
 



 

 

 6.4 จัดท าแผนการประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลเป็นไปอย่างมีระบบมีขั้นตอนใน
รายละเอียดของแผนอาจก าหนดรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้  
  -  เรื่องท่ีจะท าการประเมิน และวัตถุประสงค์ในการประเมิน 
  -  ขอบเขตการประเมิน 
  -  ผู้ประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 
  -  วิธีการประเมินและอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน    
 ๖.๕ ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานย่อยที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ประเมินงานในความรับผิดชอบด าเนินการโดยประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control 
Self Assessment) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า CSA เป็นกระบวนการสร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
ให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้าของงานนั้นวิธีการก็คือ น ากระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ของงานนั้นมาเชื่อมโยง
กัน แล้วท าการระบุควบคุมภายในที่มีอยู่ของงานนั้นและประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งผลที่ได้จาก CSA คือ  
  -  ท าให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงกระบวนการท างานและวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ  
  -  เข้าใจถึงความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของงาน 
  -  สามารถก าหนดการควบคุมภายในที่จ าเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  -  สามารถก าหนดแผนปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม 
การท า CSA จึงเป็นการประเมินผลการควบคุมโดยผู้บริหารและพนักงานที่รับผิดชอบโดยตรงในงานนั้น ซึ่งท า
ให้ผู้รับผิดชอบในงานได้พิจารณาการปฏิบัติงานของตนเองอย่างแท้จริง และยอมรับที่จะท าการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม มิฉะนั้น ผลกระทบของการท างาน เช่น การไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของงานก็จะเกิดกับ
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน มีดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดงานในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรม/งานเพ่ือท าความเข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม/งาน 
  ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน เช่น แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ผนวก 
ก) แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (ผนวก ข) 

CSA ประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์
ของงาน 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรม

ควบคุมที่ม ี

แผนปรับปรุง
การควบคุม 

ปัจจัยเสี่ยงท่ียัง
มีอยู่ 



 

 

  ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.6 สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการประเมิน 
 ระดับส่วนงานย่อย  ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และน าข้อมูลสรุปผลมา
จัดท ารายงานของส่วนงานย่อย จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผลการประเมินจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
ให้วิเคราะห์ความมีอยู่ ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุและเสนอมาตรการปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสมและจ าเป็น  ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบรายงานและส่งให้ผู้รับผิดชอบหรือ
คณะท างานที่หน่วยรับตรวจแต่งตั้งขึ้น รวบรวมรายงานเพ่ือประมวลเป็นรายงานระดับหน่วยรับตรวจ พร้อม
จัดเก็บรายงานไว้ที่หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย 
  ๑. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
  2. แบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
 ระดับหน่วยรับตรวจ เป็นการน าเอาผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
และผลการประเมินจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นการรายงานในฐานะผู้ประเมินอิสระเพ่ือน าเสนอหัวหน้าหน่วย
รับตรวจวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสรุปการประเมินของคณะท างานกับผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือพิจารณาสั่งการ
ต่อไป ประกอบด้วย 
  ๑. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 
  ๒. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1  
  ๓. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
  ๔. แบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1.เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ คณะท างาน 
   กับฝ่ายบริหารส่วนงานย่อย 
2.ฝ่ายบริหารส่วนงานย่อยกับผู้ปฏิบัติ 

ขั้นตอนท่ี 2 
1.ก าหนดงานในความรับผิดชอบออก 
  เป็นกิจกรรม/งาน 
2.ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์และ 
   เป้าหมายหลักของกิจกรรม/งาน 

ขั้นตอนท่ี 3 
จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน 
1.แบบประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) 
2.แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก ข) 
 

ขั้นตอนท่ี 4 
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
1.ระดับส่วนงานย่อย 
2.ระดับหน่วยรับตรวจ 
 

การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับส่วนงานย่อย 
๑.แบบ ปค.4 
๒.แบบ ปค.5 

ระดับหน่วยรับตรวจ 
๑.แบบ ปค.๑ 
๒.แบบ ปค.4 
๓.แบบ ปค.5 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
๑.แบบ ปค.6 



 

 

7. กิจกรรมในการด าเนินการให้การจัดท า KM การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประสบความส าเร็จ 
 7.1 จัดการฝึกอบรมให้ความรู้การประเมินผลการควบคุมภายใน 
 7.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 7.3 จัดคู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
8. วิธีการสู่ความส าเร็จ 
 8.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 8.2 คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
9. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
 1  ตุลาคม  2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
10. ตัวชีว้ัดการสู่ความส าเร็จ 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดท าการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุก
ส่วนราชการและทันก าหนด 
  
11. เป้าหมาย 

๑1.1 คณะผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
11.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 
12. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
13. ปัญหาอุปสรรค์ท่ี พบ 
 13.1 ส่วนงานย่อยยังขาดความเข้าใจในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 13.2 ส่วนงานย่อยยังไม่ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
 
14. แนวทางแก้ไข 
 14.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 14.2 จัดคู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
15.  ภาคผนวก  
  ๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
  2. ขอบเขตการควบค ุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
   2.1 ระด ับหน่วยร ับตรวจ 
   2.2 ระดับส่วนงานย่อย 



 

 

  ๓. ค าแนะน าในการจัดท าแบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
   3.1 ระด ับหน่วยร ับตรวจ 
   3.2 ระดับส่วนงานย่อย 
  4. แบบฟอร ์มรายงานการควบค ุมภายใน 
   4.1 ระด ับหน่วยร ับตรวจ 
   4.2 ระดับส่วนงานย่อย 
 
16. บรรณานุกรม  
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  

























ขอบเขตการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ก าหนดขอบเขตสาหรัับการควบคุมภายในในด้านต่างๆัดัังนี้ 
ระดับหน่วยรับตรวจ 
1) การควบคุมด้านการจัดการัด าเนินการเกี่ยวกับ 

1.1) การวางแผน 
1.2) การจัดองคั์กร 
1.3) การกำกับัควบคุมงาน 

2) การควบคุมด้านงบประมาณัด าเนินการเกี่ยวกับ 
2.1) การตั้งงบประมาณ 
2.2) การบริหารและควบคัุมงบประมาณ 

3) การควบคุมด้านบริหารทรััพยากรบัุคคลัด าเนินการเกีย่วกับ 
3.1) การวางแผนอััตรากำลังคน 
3.2) การสรรหาบรรจุและแตั่งตั้ง 
3.3) การพััฒนาทรััพยากรบัุคคล 
3.4) การมอบหมายงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบัุคลากร 

4) การควบคุมด้านการเงินับัญชีและพัสดุัด าเนินการเกี่ยวกัับ 
4.1) ด้านการเงัินั  
4.2) ดั้านบัญชี 
๔.๓)ัด้านพัสดุ 

5) การควบคุมการปฏิบััติตามระเบียบขั้อบังคัับัด าเนัินการเกี่ยวกับ 
5.1) การกำหนดกฎหมายและระเบียบข้อบัังคับ 
5.2) การกำกับดั แลและปั้องกันการเสัียหาย 

6) การควบคุมด้านเทคโนโลยัีสารสนเทศ 
6.1) การบริหารจัดการ 
6.2) ด้านัHardware, Application Software และเครั อข่าย 
6.3) ระบบงาน 

  



ระดับหน่วยงานย่อย(สานััก/กอง) 
1) การควบคุมด้านการจัดการัด าเนินการเกี่ยวกับ 

1.1) การวางแผน 
1.2) การจัดองคั์กร 
1.3) การกำกับัควบคุมงาน 

2) การควบคุมด้านงบประมาณัด าเนินการเกี่ยวกับ 
2.1) การตั้งงบประมาณ 
2.2) การบริหารและควบคัุมงบประมาณ 

3) การควบคุมด้านบริหารทรััพยากรบัุคคลัด าเนินการเกีย่วกับ 
3.1) การวางแผนอััตรากำลังคน 
3.2) การสรรหาบรรจุและแตั่งตั้ง 
3.3) การพััฒนาทรััพยากรบัุคคล 
3.4) การมอบหมายงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบัุคลากร 

4) การควบคุมด้านการเงินับัญชีและพัสดุัด าเนินการเกี่ยวกัับ 
4.1) ด้านการเงัินั  
4.2) ดั้านบัญชี 
๔.๓)ัด้านพัสดุ 

5) การควบคุมการปฏิบััติตามระเบียบขั้อบังคัับัด าเนัินการเกี่ยวกับ 
5.1) การกำหนดกฎหมายและระเบียบข้อบัังคับ 
5.2) การกำกับดั แลและปั้องกันการเสัียหาย 

6) การควบคุมด้านเทคโนโลยัีสารสนเทศ 
6.1) การบริหารจัดการ 
6.2) ด้านัHardware, Application Software และเครั อข่าย 
6.3) ระบบงาน 

  



ค าแนะน าในการจัดท าแบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ระดับส านัก/กอง 
 

ขั้นตอนที่ ๑                       :        
(จัดส่งให้ัเลขานุการั(Center) 
และรอรับการตรวจจาก 
ผ ้ตรวจสอบภายใน) 

ส านัก/กอง จัดท าแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก )
แ ล ะ ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ นั 
เพ ่อประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในั๕ัด้านัได้แก ่

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๒. การประเมินความเสีย่ง 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๔. สารสนเทศและการส ่อสาร 
๕. การติดตามประเมินผล 

 

ขั้นตอนท่ีั๒                             :      

(จัดส่งให้ัเลขานุการั(Center) 
และรอรับการตรวจจาก 
ผ ้ตรวจสอบภายใน)ัััััััััััััััััั ััััั 

ส านักกอง/กองัจัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายในั(ภาคผนวกัขั) 
เพ ่อทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในัและใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการคุมภายในัเพ ่อการปรับปรุงแก้ไข
ต่อไปัโดยแบบสอบถามมีั5ัชุดัค อ 

ชุดที ่ ๑. แบบสอบถามด้านการบรหิารั(ส าหรับผ ้บริหารและผ ้รับผิดชอบด้านการ
บริหาร) 

ชุดที ่ ๒. แบบสอบถามด้านการเงินั(ส าหรบัผ ้บริหารและผ ร้ับผดิชอบด้าน
การเงิน) 

ชุดที ่ ๓. แบบสอบถามด้านการพัสดุั(ส าหรบัผ ้บริหารและผ ร้ับผดิชอบด้านการ
พัสดุ) 

ชุดที ่ ๔. แบบสอบถามด้านการบรหิารงานบุคคลัั(ส าหรับผ ้บริหารและ
ผ ้รับผิดชอบด้านบุคลากร) 

ชุดที ่ ๕. แบบสอบถามด้านอ ่นๆัั(ส าหรบัผ บ้ริหารและผ ้รับผิดชอบด้านบุคลากร
และด้านระบบสารสนเทศ) 

หมายเหตุัั:  แบบสอบถามทั้งั5ัชุดเป็นเพียงตัวอย่างัผ ้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้
ตามความเหมาะสมัโดยอาจเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบัหร อเล อก
ท าในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ 

 
ขั้นตอนท่ีั๓ัััััััััััััััััั   ั:ััััั 
(จัดส่งให้ัเลขานุการั(Center) 
และรอรับการตรวจจาก 
ผ ้ตรวจสอบภายใน) 

ส านัก/กองัจัดท าแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในั(แบบั
ปค.ั4ั) 

ขั้นตอนท่ีั๔ัััััััััััััััััััััั:ััััั 
(จัดส่งให้ัเลขานุการั(Center) 
และรอรับการตรวจจาก 
ผ ้ตรวจสอบภายใน) 

ส านัก/กองัจัดท าแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในั(แบบัปค.ั5ั) 

 
 
***ัทุกขั้นตอนส านัก/กองัต้องด าเนินการให้เสร็จภายในวันที่ั15ัตุลาคมัของทุกปีัและจัดส่งแบบัปย.ั๑ัและแบบั
ปย.ั๒ัให้เลขานุการั(Center)ัเพ ่อสรุปเป็นรายงานในภาพรวมของระดับองค์กรและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผ ้ก ากับด แลัภายในวันท่ีั๓๑ัตุลาคมของทุกปีั 

ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 



ค าแนะน าในการจัดท าแบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ระดับองค์กร 
 

๑. หนังส อรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในัั(แบบัปค.ั๑ั) 
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในั(แบบัปค.ั4ั) 
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในั(แบบัปค.ั5ั) 
๔. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***ัจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐัให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

 
 

 

แบบัปค.5 
รวบรวมจากแบบัปค.5 

ทุกส านักั/ักอง 

 

ระดับส านัก/กอง 
 

ระดับองค์กร 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

แบบัปค.4 
= 

แบบัปย.1 

แบบัปค.5 
= 

แบบัปย.2 

 
แบบัปค.1 

 
แบบัปค.6 

แบบัปค.4 
รวบรวมจากแบบัปค.4 

ทุกส านักั/ักอง 



 
 
 
 

แบบฟอร์มการควบคุมภายใน 
  



แบบ ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
 

เรียน ....................(๑)............................. 
 

                          (๒)                           ัได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานั
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ั   (๓)      ัเด อน                        ัพ.ศ.               ััด้วยวิธีการที่หน่วยงาน
ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติััการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐัพ.ศ.ั2561ัโดยมีวัตถุประสงค์เพ ่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าั
ภารกิจของหนว่ยงานจะบรรลวุตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลั
ประสิทธิภาพัด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินัและไม่ใช่การเงินที่เช ่อถ อได้ัทันเวลาัและโปร่งใสั
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายัระเบียบัและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าวั                  (๔)                     เห็นว่าัการควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอัปฏิบัติตามอย่างต่อเน ่องัและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐัพ.ศ.ั2561ัภายใต้ั ั
การก ากับด แลของั                      (๕)                             .ััััััััั 

 
 

                                          ลายมือชื่อ         (๖)                                       ัััััััััััั . 
                                        ต าแหน่ง..............(๗).................................................................... 

                                                  วันที่...(๘)........ เดือน................พ.ศ. ................. 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยง
ดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดีัมีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายในัในปีงบประมาณหร อ
ปีปฏิทินถัดไปัสรุปได้ดังนี้ 

1.ัความเสี่ยงที่มีอย ่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายในั(๙) 
ัััั1.1............................................................................................................................. .. 
ัััั1.2.................................................................................................................. ............. 
2.ัการปรับปรุงการควบคุมภายในั(๑๐) 
ัััั2.1............................................................................................................................. .. 
ัััั2.2.................................................................. ............................................................. 



ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 

 
 (๑) ระบุต าแหน่งผ ้ก ากับด แลของหน่วยงานของรัฐั(เช่นัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจัผ ้ว่าราชการ

จังหวัดันายอ าเภอัหัวหน้าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด )ัหร อ
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐัแล้วแต่กรณี 

 (๒) ระบุช ่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๓) ระบุวันเด อนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (๔) ระบุช ่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๕) ระบุต าแหน่งผ ้ก ากับด แลของหน่วยงานของรัฐั(เช่นัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจัผ ้ว่าราชการ

จังหวัดั)ัหร อปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐัแล้วแต่กรณี 
 (๖) ลงลายม อช ่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๘) ระบุวันเด อนปีที่รายงาน 
 (๙) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอย ่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(๑๐) ััระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ ่อป้องกันหร อลดความเสี่ยงตามั(๙)ัใน
ปีงบประมาณหร อปีปฏิทินถัดไป 

  



แบบ ปค. 4 
..........................(๑)................................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ........................(๒)......................... 

 
 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
ััััั............................................................... 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 

 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 
ััััั............................................................... 

 
 

ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ลายมือชื่อ .........................(๖)............................ 
 ต าแหน่ง ...........................(๗)............................. 
 วันที่ั .....(๘)..... เดือน ................... พ.ศ. ............ 



ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 4) 
 (๑) ระบุช ่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ระบุวันเด อนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

 (๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายในั5ัองค์ประกอบ 
 (๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยง

ที่ยังมีอย ่/จุดอ่อน 
 (๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้งั๕ัองค์ประกอบ 
 (๖) ลงลายม อช ่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๘) ระบวุันเด อนปีที่รายงาน 
  



แบบ ปค. 5 
............................(๑).............................. 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ............................(๒).......................... 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ลายมือชื่อ .........................(๑๐)............................. 
 ต าแหน่ง .........................(๑๑)................................. 
 วันที่ ....(๑๒).... เดือน …............... พ.ศ. ................ 



 
ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 5) 

 
 (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐัหร อภารกิจตามแผนการด าเนินงานัหร อ

ภารกิจอ ่นๆัที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐัและวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 
 (๔) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 
 (๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธี

ปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ 
 (๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่าง

ต่อเนื่องหรือไม่  
 (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
 (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณ

หรือปีปฏิทินถัดไป 
 (๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

กรณีการจัดท ารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ
ในระดับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. ส านักงาน ข. เทศบาลต าบล ค. เป็นต้น 

(๑๐)  ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๑)  ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๒)  ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

  



แบบ ปค. 6 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
เรียน ......................(๑).................... 
 

ผ ้ตรวจสอบภายในของ           ััััััั  (๒)                           ัได้สอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงานัส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ั     (๓)  ัเด อน      ััััััััััััััพ.ศ.        .ด้วยวิธีการ
สอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐัพ.ศ.ั2561ัโดยมวีัตถุประสงค์เพ ่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าัภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลวุัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลัประสิทธิภาพัั
ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งดา้นการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าวัผ ้ตรวจสอบภายในเห็นว่าัการควบคุมภายในของ 
ััััััััััััััััััััััั(๔)ัััััััััััััััััััััััั.มีความเพียงพอัปฏิบัติตามอย่างต่อเน ่องัและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐัพ.ศ.ั2561 

 
 
 

                                          ลายมือชื่อ                              (๕) ััััััััััััััััััััััััััััั . 
                                        ต าแหน่ง..........(๖)........................................................................ 

                                                  วันที่...(๗)........ เดือน................พ.ศ. ................. 
 
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ    
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว 
ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดีัมีข้อตรวจพบและหร อข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงัการควบคุมภายในและหร อ
การปรับปรุงการควบคุมภายในัสรุปได้ดังนี้ 

1.ัความเสี่ยง (๘) 
ัััั1.1............................................................................................................................. .. 
ัััั1.2.................................................................................................................. ............. 
2.ัการควบคุมภายในและหร อการปรับปรุงการควบคุมภายในั(๙) 
ัััั2.1............................................................................................................................. .. 
ัััั2.2............................................................................................................................... 

  



ค ำอธิบำยแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (แบบ ปค. 6) 

 
 (๑) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
 (๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง

ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานการประเมินดังกล่าว 
 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
 (๕) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 (๖) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 (๗) ระบุวันที่รายงาน 
 (๘) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 
 (๙) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๘) 



แบบประเมินการควบคุมภายในัผนวกัก 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

ผ ้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมเพ ่อพิจารณาว่าัหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีัหร อไม่ั 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรััรวมทั้ง

การติดตามผลัการตรวจสอบและการประเมินผลัทั้งจากการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกั 

 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินังบประมาณัและ
การด าเนินงาน 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอ านาจ 
 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบัและการพิจารณาวิธีการลดหร อ
ป้องกันความเสี่ยงั 

 มีความมุ่ งมั่นที่ จะใช้การบริหารแบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์ ของงานั
(Performance – Based Management) 

1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
 มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษรัและ

เวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 
 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่

ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดด้านจริยธรรมัและแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถ กต้อง 

 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญ
ของความซ ่อสัตย์และจริยธรรม 

 ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณีัเม ่อไม่มีการปฏิบัติตาม
นโยบายัวิธีปฏิบัติัหร อระเบียบปฏิบัติ 

 ฝ่ายบริหารก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นไปได้ัและไม่สร้าง
ความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่
เป็นไปไม่ได้ 

 ฝ่ายบริหารก าหนดสิ่งจ งใจที่ยุติธรรมและจ าเป็นเพ ่อให้มั่นใจว่า
พนักงานจะมีความซ ่อสัตย์และถ อปฏิบัติตามจริยธรรม  

 ฝ่ายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเม ่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหา
เร ่องความซ ่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้นั 

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
 มีการก าหนดระดับความร ้ัทักษะและความสามารถ 
 มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละต าแหน่งั

และเป็นปัจจุบัน 
ั 

 



แบบประเมินการควบคุมภายในัผนวกัก 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความร ้ทักษะัและ

ความสามารถที่ต้องการส าหรับการปฏิบัติงาน 
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่าง

เหมาะสม 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผล

ต่อความส าเร็จของงานัและมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมี
ผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง 

1.4 โครงสร้างองค์กร  
 มีการจัดโครงสร้างและสายงานััการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ

เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 มีการแสดงแผนภ มิการจัดองค์กรที่ถ กต้องและทันสมัยให้พนักงานทุก

คนทราบ 
1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่

เหมาะสมและเป็นไปอย่างถ กต้องัและมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน
ทราบ 

 ผ ้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการด าเนินงานที่
มอบหมาย 

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
 มีการก าหนดมาตรฐานหร อข้อก าหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่

เหมาะสมัโดยเน้นถึงการศึกษาัประสบการณ์ัความซ ่อสัตย์และมี
จริยธรรม 

 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ัและจัดฝึกััอบรมพนักงานทุก
คนอย่างสม่ าเสมอและต่อเน ่อง 

 การเล ่อนต าแหน่งและอัตราเงินเด อนัและการโยกย้ายขึ้นอย ่กับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความ
ซ ่อสัตย์และจริยธรรม 

 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหาัเม ่อมีการไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายหร อข้อก าหนดด้านจริยธรรม 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 มีคณะกรรมการตรวจสอบหร อคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ และมีการก ากับด แลัการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดอย่างต่อเน ่อง
และสม่ าเสมอ 



แบบประเมินการควบคุมภายในัผนวกัก 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
 มีผ ้ตรวจสอบภายในัและมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ

หัวหน้าส่วนราชการ 
1.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
          …………………………………………………………… 
          …………………………………………………………… 
          …………………………………………………………… 
 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
         …………………………………………………………… 
        …………………………………………………………… 
        …………………………………………………………… 
 
 ชื่อผู้ประเมินั………………………… 
 ต าแหน่งั……………………………… 
 วันที่ั ............../................/...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการควบคุมภายในัผนวกัก 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
2. การประเมินความเสี่ยง 

ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจัและระดับกิจกรรมั(เช่นัแผนงานัหร องาน
ที่ได้รับมอบหมาย) 

วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ัเพ ่อทราบ
กระบวนการระบุความเสี่ยงัการวิเคราะห์ัและการบริหารความเสี่ยงว่าัเหมาะสมั
เพียงพอัหร อไม่ั 

2.1  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของ

หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 
 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับกิจกรรมัและ

วัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับ
ตรวจ 

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจนัปฏิบัติได้ัและวัดผลได้ 
 บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและให้การยอมรับ 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
 ผ ้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงั 
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากปัจจัย 
ัััภายในและภายนอกััเช่นัการปรับลดบุคลากรัการใช้ััั 
ัััเทคโนโลยีสมัยใหม่ัการเกิดภัยธรรมชาติััการเปลี่ยนแปลงทางััั 
ัััการเม องเศรษฐกิจและสังคมัเป็นต้น 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญของความเสี่ยง 
 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหร อผลกระทบของ

ความเสี่ยงและความถ่ีที่จะเกิดหร อโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและก าหนดวิธีการ

ควบคุมเพ ่อป้องกันหร อลดความเสี่ยง 
 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการก าหนด

วิธีการควบคุมเพ ่อป้องกันหร อลดความเสี่ยงั 
 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพ ่อป้องกัน

หร อลดความเสี่ยง 
 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่ก าหนดเพ ่อป้องกัน

หร อลดความเสี่ยง 
 



แบบประเมินการควบคุมภายในัผนวกัก 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
 2.6 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

           …………………………………………………………… 
           …………………………………………………………… 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
           …………………………………………………………… 
           …………………………………………………………… 
 
 
 ชื่อผู้ประเมินั………………………… 
 ต าแหน่งั……………………………… 
 วันที่ั ............../................/...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการควบคุมภายในัผนวกัก 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
3. กิจกรรมการควบคุม 

ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผ ้ประเมินควรพิจารณาว่าั
มีกิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญเหมาะสมัเพียงพอัและมีประสิทธิผลหร อไม่ 

ััััั3.1ักิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ
ประเมินความเสี่ยง 

3.2ับุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม 
3.3 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผ ้บริหารแต่

ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
3.4 มีมาตรการป้องกันและด แลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ 
3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหร องานที่เสี่ยงต่อความ

เสียหายตั้งแต่ต้นจนจบัเช่นัการอนุมัติัการบันทึกบัญชีัและการ
ด แลรักษาทรัพย์สินั 

3.6 มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรัและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเร ่อง
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 

3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามกฎระเบียบัข้อบังคับัและมติคณะรัฐมนตรี 

3.8 อ ่นๆั(โปรดระบุ) 
           …………………………………………………………… 
           …………………………………………………………… 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
           …………………………………………………………… 
            …………………………………………………………….. 
 ชื่อผู้ประเมินั………………………… 
 ต าแหน่งั……………………………… 
 วันที่ั ............../................/..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการควบคุมภายในัผนวกัก 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง
และเช ่อถ อได้ัผ ้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและ
การส ่อสารต่อความต้องการของผ ้ใช้ัและการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในั 

4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการบริหารและ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

4.2 มีการจัดท าและรวบรวมข้อม ลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงินัและ
การปฏิบัติตามกฎัระเบียบัข้อบังคับัและมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่าง
ถ กต้องัครบถ้วนัและเป็นปัจจุบัน 

4.3 มีการจัดเก็บข้อม ล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี
ไว้ครบถ้วนัสมบ รณ์ัและเป็นหมวดหม ่ 

4.4 มีการรายงานข้อม ลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผ ้บริหาร
ทุกระดับ 

4.5 มีระบบการติดต่อส ่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอั
เช ่อถ อได้ัและทันกาล 

4.6 มีการส ่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและจุดอ่อนของการ
ควบคุมภายในที่เกิดข้ึนัและแนวทางการแก้ไข 

4.7 มีกลไกหร อช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นัหร อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 

4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกัอาทิัรัฐสภาั
ประชาชนัส ่อมวลชน 

4.9 อ ่นๆั(โปรดระบุ) 
            …………………………………………………………… 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 
 ชื่อผู้ประเมินั………………………… 
 ต าแหน่งั……………………………… 
 วันที่ั ............../................/...................... 
 

 
 



แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการเงิน 

ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร    
    1.1 การรับเงิน 

 มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับเงินัมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้ 

- การอนุมัติการรับเงินสด 
- การเก็บรักษาเงินสด 
- การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
-ัการกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงิน 
ระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรหร อไม่ 

 การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถ้วนและ 
ถ กต้องหร อไม่ 

 การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มีการย นยันเป็นลายลักษณ์อักษรัโดยระบุช ่อผ ้จ่ายเงิน 
และจ านวนเงินและวัตถุประสงค์การจ่ายหร อไม่ 

 มีการก าหนดข้อห้ามมิให้น าเช็คท่ีรับไปขึ้นัเงินสดหร อไม่ 
 มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เป็นเงินสดกับ 

รับเป็นเช็คหร อไม่ 
 มีการก าหนดให้ผ ้ช าระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่งจ่ายในนาม 

หน่วยรับตรวจและขีดคร่อมเช็คหร อไม่อย่างไร 
 มีการตรวจสอบความถ กต้องและเช ่อถ อได้ของเช็คก่อน 

รับหร อไม่ 
 เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชภีายในวันที ่

ได้รับเงินนั้นหร อไม่ 
 มีการออกใบเสร็จรับเงินส าหรับการรับเงิน 

ทุกครั้งหร อไม่ 
 ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขก ากับ 
 มีการจัดทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหร อไม่    
 มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวันเม ่อสิ้นเวลารับเงินหร อไม่ 
 มีการตรวจสอบจ านวนเงินที่รับกับหลักฐานการรับและ 

รายการที่บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวันหร อไม่ 
 
 



ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

ัััั1.2 การเบิกจ่ายเงิน 
 มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงินมิให้บุคคลใดบุคคล 

หนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานัต่อไปนี้ 
-ัการอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
-ัการเก็บรักษาเงินสด 
-ัการบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
-ัการกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติัเบิกจ่ายเงินอย่างั 
ชัดเจนหร อไม่ 

 การเบิกจ่ายเงินมีใบส าคัญหร อเอกสารหลักฐานประกอบที่มีการ
อนุมัติอย่างถ กต้องหร อไม่ 

 มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีกับหลักฐาน
การจ่ายทุกสิ้นวันหร อไม่ 

 มีการก าหนดวงเงินและผ ้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินหร อไม่ 
 มีมาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร 

ที่ยังไม่ได้ใช้และตรายางช ่อผ ้มีอ านาจลงนามหร อไม่ 
 มีการก าหนดให้ผ ้มีอ านาจมากกว่าหนึ่งคนร่วมกันลงนามในเช็คท่ี

สั่งจ่ายหร อไม่ 
 มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

ก่อนการลงนามในเช็คสั่งจ่ายหร อไม่ 
 เช็คท่ีลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าที่อ ่นท่ีมิใช่เป็นผ ้จัดเตรียมเช็คั

เพ ่อช าระให้แก่ัเจ้าหน้าที่หร อไม่ 
 มีการก าหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็ก    

ทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัตจิากหัวหน้าส่วนราชการหร อไม่ 
 มีการเขียนหร อประทับตรายางว่าั“ช าระเงินแล้ว”ัไว้ใน 

ใบส าคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายที่ช าระเงินแล้วหร อไม่ 
    1.3 เงินสดในมือ 

 มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหร อไม่ 
 มีการน าเงินสดที่ได้รับัฝากธนาคารภายในวันที่ได้รับเงิน 

หร อัวันท าการถัดไปหร อไม่ 
 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหร อไม่ 
 บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจหร อไม่ 
 มีการตรวจรับเงินสดคงเหล อเป็นครั้งคราวหร อไม่ 

    1.4 การน าเงินส่งคลัง 
 มีการน าเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและภายใน 



ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดหร อไม่ 
 การน าส่งคลังมีการสอบยันความถ กต้องระหว่างผ ้ส่ง 

กับผ ้รับหร อไม่ 
    1.5 การบันทึกบัญชี 

 มีการบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดภายในวันที่ได้รับเงินนั้น 
หร อวันท าการถัดไปหร อไม่ 

 มีการบันทึกเงินที่น าฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ภายในวันที่น าฝากหร อไม่ 

 มีการบันทึกเงินที่น าฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ภายในวันที่น าฝากหร อไม่ 

 มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสดหร อบัญชีเงิน 
ฝากธนาคารภายในวนัที่จ่ายเงินนั้นหร อไม่ 

 มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีท่ีมีการน าส่งคลังหร อไม่ 
    1.6 เงินทดรอง    

 การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหล อเป็นไปตามระเบียบ 
ที่ก าหนดหร อไม่ 

 มีการก าหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินมีการก าหนด 
วิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน 

 การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหร อไม่ 
 มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหล อเป็นครั้งคราวหร อไม่ 
 มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเด อนหร อไม่ 
 มีการติดตามผลเพ ่อค้นหาและด าเนินการยกเลิกเงินทดรอง 

ที่ไม่เคล ่อนไหวหร อไม่ 
 

สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร                
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................................ ............. 
 

 
ชื่อผู้ประเมิน..............................................ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั

ต าแหน่ง………………………………………… 
   วันที่……………/……………………./……………………… 

 
 
 
 



ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

2. รายงานการเงิน    
    2.1 ข้อมูลการเงิน 

 บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการ 
ถ กต้องและครบถ้วนหร อไม่ 

 สามารถติดตามตรวจสอบรายการ 
จากเอกสารประกอบรายการหร อเอกสาร 
เบ ้องต้นไปยังบัญชีแยกประเภทหร อไม่ 

 มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกับบัญชี 
คุมหร อบัญชีแยกประเภทมีบัญชีย่อย 
หร อรายละเอียดประกอบหร อไม่ 

 นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมาย
หร อระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดหร อไม่ 

 มีการสอบทานหร อตรวจสอบการ 
บันทึกบัญชีเป็นครั้งคราวหร อไม่ 

 มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่ 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหร อไม่ 
ัััั2.2 รายงานการเงิน 

 รายงานทางการเงินจัดท าขึ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดหร อไม่ 

 มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบ 
รายงานทางการเงินโดยผ ้มีอ านาจหร อไม่ 

 มีการประเมินประโยชน์จากรายงาน
การเงินเป็นครั้งคราวหร อไม่ 

 
สรุป: การควบคุมรายงานการเงิน 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................   

 
ชื่อผู้ประเมิน..............................................ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั

ต าแหน่ง………………………………………… 
   วันที่……………/……………………./……………………… 

 
 
 



แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหารบุคลากร 

ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

1. การบริหารบุคลากร    
    1.1 การสรรหา 

 หัวหน้าหน่วยงานมีการก าหนดทักษะ 
และัความสามารถท่ีจ าเป็นของต าแหน่งงานส าคัญไว้อย่างชัดเจน 

 การสอบคัดเล อกบุคลากรเพ ่อบรรจุแต่งตั้งมีการทดสอบ
ทักษะและความสามารถตามที่ก าหนดไว้ของแต่ 
ละต าแหน่งงานหร อไม่ 

 มีการเผยแพร่ข้อม ลอย่างทั่วถึงในการรับสมัคร 
บุคลากรหร อไม่ 

 มีการก าหนดกระบวนการคัดเล อกัเพ ่อให้ได้บุคลากรที่
เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่สุดหร อไม่ 
    1.2 ค่าตอบแทน 

 มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติเร ่องค่าตอบแทนหร อไม่ 
 มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 

และมีหัวหน้างานลงนามรับรองใบลงเวลาหร อไม่ 
 การเล ่อนข้ันเงินเด อนมีการพิจารณาอนุมัติและจัดท าเป็น

ลายลักษณ์อักษรหร อไม่ 
ัััั1.3  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ 
ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเพ ่อให้บุคลากรสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานหร อไม่ 

 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเก่ียวกับการมอบหมายงานมีการ
จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหร อไม่ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ส าคัญมีการอนุมัติโดย
หัวหน้าส่วนราชการหร อผ ้บริหารส งสุดหร อไม่ 
    1.4 การฝึกอบรม    

 มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร 
เพ ่อพัฒนาทักษะหร อไม่ 

 มีการจัดสรรงบประมาณัทรัพยากรัเคร ่องม อ 
และการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรหร อไม่ 
ัััั1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร  

 มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหร อไม่ 
 



ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 
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 มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดเป็นครั้ง
คราวัและจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหร อไม่ 

 มีการยกย่องหร อให้รางวัลแก่บุคลากรที่มี 
ผลการปฏิบัติงานส งกว่ามาตรฐานที่ก าหนดหร อไม่ 

 มีการปฏิบัติเพ ่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ ากว่า 
มาตรฐานที่ก าหนดหร อไม่ 
    1.6 การสื่อสาร 

 มีการส ่อสารข้อม ลค าสั่งให้บุคลากรระดับ ปฏิบัติ 
อย่าง ต่อเน ่องและสม่ าเสมอหร อไม่ 

 มีการก าหนดวิธีการส ่อสารเพ ่อให้บุคลากรสามารถส่งข้อ
เรียกร้องหร อข้อแนะน าให้กับฝ่ายบริหารได้หร อไม่ 

 มีการก าหนดให้ฝ่ายบริหารติดตามผลและตอบข้อเรียกร้อง
และข้อแนะน าของบุคลากรหร อไม่ 

    

สรุป : การควบคุมด้านการบริหารบุคลากร 
ัััััััััััััั
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน..............................................ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั
ต าแหน่ง………………………………………… 

   วันที่……………/……………………./……………………… 
 

  



แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

1. ระบบสารสนเทศ    
    1.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 มีการก าหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อยในการ 
ด แลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หร อไม่ 

 มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่
ก าหนดหร อไม่ 

 การจัดซ ้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการประสานและ 
วางแผนกับผ ้เกี่ยวข้องัเพ ่อให้มั่นใจว่าในระยะยาวคอมพิวเตอร์ 
ที่จัดซ ้อจะเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์อ ่นหร อไม่ 
    1.2 การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ 

 มีการก าหนดคุณสมบัติของผ ้ที่รับผิดชอบด้านความ 
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 ผ ้ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อม ล 
และโปรแกรม 

 แฟ้มข้อม ลคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญมีการก าหนดให้จัดท า
แฟ้มส ารองและเก็บรักษาหร อไม่ 

 มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้ 
อินเตอร์เน็ตหร อไม่ 
 

 
สรุป : การควบคุมระบบสารสนเทศ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 

 
ชื่อผู้ประเมิน..............................................ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั

ต าแหน่ง………………………………………… 
   วันที่……………/……………………./……………………… 

  



แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการจัดซ ้อจัดจ้าง 

ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

1. การบริหารพัสดุ    
    1.1 เรื่องท่ัวไป 

 มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคล 
หนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้ 

- การขออนุมัติจัดซ ้อจัดจ้าง 
-ัการจัดซ ้อจัดจ้าง 
-ัการตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง 
-ัการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
-ัการบันทึกบัญชีและทะเบียน 

 มีระบบการตรวจสอบเพ ่อให้ความม่ันใจว่ามีการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
    1.2 การก าหนดความต้องการ 

 มีระเบียบหร อวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดความต้องการพัสดุ
หร อไม่ 

 ผ ้ใช้พัสดุัเป็นผ ้ก าหนดความต้องการพัสดุหร อไม่ 
 การแจ้งความต้องการพัสดุหร อขอให้จัดหาได้ระบุรายการ 

หร อประเภทพัสดุปริมาณพัสดุก าหนดเวลาต้องการอย่างละเอียด 
และชัดเจนหร อไม่ 
    1.3 การจัดหา 

 ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการจัดหาใน 
แต่ละวิธีไว้เหมาะสมและทันกับความต้องการหร อไม่ 

 มีการจัดท าทะเบียนประวัติผ ้ขายรวมทั้ง 
สถิติราคาและปริมาณไว้หร อไม่ 

 จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหร อไม่ 
 จัดท าราคากลางเพ ่อใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหร อไม่ 
 มีการเปรียบเทียบราคาซ ้อครั้งล่าสุดและ/หร อราคาจาก 

ผ ้ขายหลายแห่งัเพ ่อให้ได้ราคาที่ดีท่ีสุดหร อไม่ 
 การจัดหากระท าโดยหน่วยจัดหาัหร อพนักงานจัดหา 

ตามใบแจ้งความต้องการพัสดุหร อใบอนุมัติจัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้วหร อไม่ 
 ก าหนดอ านาจอนุมัติัโดยพิจารณาจากม ลค่าของพัสดุ 

หร อบริการเพ ่อความคล่องตัวและรัดกุมในการปฏิบัติงานหร อไม่ 

   

 มีการจัดท าใบสั่งซ ้อและส าเนาให้ผ ้เกี่ยวข้องค อัผ ้ตรวจรับของัผ ้
แจ้งจัดหาบัญชีัหร อการเงินัฯลฯหร อไม่ 



ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าสัญญาชัดเจนและ 
รัดกุมหร อไม่ 

 ก าหนดร ปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานหร อไม่ 
 ใบสั่งซ ้อจัดท าข้ึนโดยเรียงล าดับหมายเลขไว้ล่วงหน้าและ 

มีการอนุมัติการสั่งซ ้อหร อไม่ 
    1.4 การตรวจรับและการช าระเงิน 

 มีการก าหนดผ ้มีอ านาจในการตรวจรับหร อไม่ 
 พัสดุที่ส าคัญหร อม ลค่าส งัตรวจรับโดยคณะกรรมการ 

ตรวจรับัหร อพัสดุที่มีคุณภาพพิเศษตรวจรับโดยผ ้ช านาญ 
ในเร ่องนั้นโดยเฉพาะหร อไม่ 

 ตรวจนับจ านวนัและชนิดของพัสดุที่ได้รับกับใบสั่งซ ้อ 
หร อใบส่งของัพร้อมลงนามผ ้ตรวจรับอย่างน้อยั2ัคนัร่วมกันหร อไม่ 

 ทดสอบคุณภาพตามข้อก าหนดในใบสั่งซ ้อหร อสัญญาซ ้อ 
หร อไม่ 

 มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและได้รับการอนุมัติ 
ถ กต้องหร อไม่ 

 มีการติดตามกับผ ้ขายส าหรับสินค้าท่ีช ารุดเสียหายัและได้รับไม่ครบ
หร อไม่ 

 เม ่อมีการค นสินค้าัมีเอกสารลดหนี้จากผ ้ขายหร อไม่ 
 
 มีการอนุมัติการช าระหนี้หร อไม่ 
 ก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจจ่ายช าระหนี้หร อไม่ 
 ใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้วจะต้องมีการท าเคร ่องหมายหร อ 

สัญลักษณ์เพ ่อป้องกันการจ่ายซ้ าหร อไม่ 
 มีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบส่วนลดั(ถ้ามี) 

เป็นไปตามข้อตกลงหร อไม่หร อไม่ 

   

    1.5 การควบคุมและการแจกจ่าย 
 มีการจัดท าบัญชี/ทะเบียนรับั–ัจ่ายพัสดุแยกเป็นประเภท 

และมีหลักฐานประกอบทุกรายการหร อไม่ 
 มีการตรวจสอบความถ กต้องของใบเบิกและลงบัญชี/ 

ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุหร อไม่ 
 การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยพัสดุที่ได้รับ 

การแต่งตั้งเป็นผ ้สั่งจ่ายพัสดุหร อไม่ 
 
 



ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

 มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐานเพ ่อน ามาสอบยัน 
ความถ กต้องของพัสดุคงเหล อกับบัญชีทะเบียนหร อไม่ 

 มีกรรมการัซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุัตรวจสอบการรับ/จ่าย 
พัสดุคงเหล อประจ าปีว่าถ กต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี/ทะเบียนหร อไม่ 

 มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ 
คงเหล อประจ าปีหร อไม่ 

 กรณีพัสดุช ารุดัเส ่อมสภาพัส ญหายหร อหมดความ 
จ าเป็นต้องใช้งานัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงัและด าเนินการ
ตามระเบียบหร อไม่ 

 กรณีพัสดุส ญหายัหร อเสียหายัใช้การไม่ได้โดยไม่ทราบ 
สาเหตุัมีการสอบสวนหาตัวผ ้รับผิดทางแพ่งและติดตามเรียกค่าสินไหม 
ทดแทนหร อไม่ 

 มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุหร อไม่ 
     สถานที่จัดเก็บพัสดุัมีการแต่งตั้งเวรยามรักษา 

ความปลอดภัยหร อไม่ 
 สถานที่จัดเก็บพัสดุัมีการประกันภัยไว้หร อไม่ 
 มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอหร อไม่ 

1.6 การบ ารุงรักษา 

   

 มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาพัสดุหร อไม่ 
 มีการจัดท ารายงานผลการบ ารุงรักษาเป็นไปตามแผน 

แผนหร อไม่ 
 มีการจัดฝึกอบรมหร อมีค ่ม อการบ ารุงรักษาให้แก่ 

ผ ้ใช้พัสดุหร อไม่ 
 มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการบ ารุง รักษาระหว่าง  

การด าเนินงานเองและการจ้างหน่วยงานภายนอกหร อไม่ 
ั1.7 การจ าหน่ายพัสดุ 

 มีการรายงานพัสดุที่หมดความจ าเป็นหร อหากใช้ต่อไป 
จะสิ้นเปล องค่าใช้จ่ายมากและพัสดุที่ส ญหายต่อผ ้มีอ านาจ 
เพ ่อพิจารณาให้จ าหน่ายพัสดุหร อไม่ 

 มีการจัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหร อไม่ 
 



สรุป: การควบคุมการบริหารพัสดุัััััััััััั
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............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................... ...............................................................................................  
 

 
..................................................... 
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